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 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 سم.

 الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، 
 .باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك :-رحمه هللا تعالى -قال
ذا أسلم الوثني و   منه وكان لكل واحدة منهن نصف  ِبن   ن  بهقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل وا 

و أسلم ول ،اأو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما  ما سمى لها إن كان حاللا 
 النساء قبله وقبل الدخول.

 أسم..
 سم.

 يقول ولو أسلم النساء.
 ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول.

 ألن عندنا على اللغة األخرى أسلمن النساء. نعم
 عندنا أسلم. ل

 سم.
فإن كان  ،ا ول شيء عليه لواحدة منهنمنه أيضا  ن  ولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بِ 

سالمهن قبل الدخول معا  فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم يسلم  ،ا فهن زوجاتإسالمه وا 
في ولو نكح أكثر من أربع في عقد أو  ،منهن قبل انقضاء عدتها حرمت منذ اختلف الدينان

ا منهن عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم ثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا 
ولو أسلم وتحته  ،وفارق ما سواهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن

ا فأسلم وأسلمتا معاا قبل الدخول فسد نكاح األم ا وبنتا ولو كانتا أما  ،أختان اختار منهما واحدة
ولو أسلم عبد وتحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في  ،كان دخل باألم فسد نكاحهمافإن 

ن تزوجهما وهما كتابيان أو أسلم قبل  ،كن أكثر اختار منهن اثنتين لوو العدة فهما زوجتاه  وا 
ن كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول انفسخ النكاح ول مهر  ،الدخول أو بعده فهي زوجته وا 

ن كان.ي لها وهما كافران فقبضته م ِ لها وما س    ثم أسلما فليس لها غيره وا 
 ثم أسلمت.

 ثم أسلما عندنا بالتثنية.
 وما سمى لها.

ن كان حراما وهما كافران فقبضته ثم أس ا ولو لم تقبضه وهو حرام فلها لما فليس لها غيره وا 
ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل  ،عليه مهر مثلها أو نصف مهر مثلها حيث أوجب ذلك

 ،ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك إل أن عليه نصف المهر ،الدخول انفسخ النكاح ول مهر لها
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ن لم ت   ن كان هو  ،سلم في عدتها انفسخ النكاحولو كانت ردتها بعد الدخول فال نفقة لها وا  وا 
 ،دتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينانالمرتد بعد الدخول فلم يعد إلى اإلسالم حتى انقضت ع

ذا زو   ن سموا مع ذلك مهرا جه وليته على أن يزوج اآلخر وا  ا ول ا أيضا وليته فال نكاح بينهما وا 
 يجوز..

ن سموا مع ذلك.  وا 
 سم.

 ا أمر يسير يعني المهر أو الصداق.ا صداق  سموا مع ذلك أيض  
ولو تزوجها على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاح وكذلك إن  ،ول يجوز نكاح المتعة

ذا عقد الم   ،شرط  عليها أن يحلها لزوج كان قبله ا لنفسه أو لغيره أو عقد أحد حرم نكاحا وا 
 ا لمحرم على محرمة فالنكاح فاسد.نكاحا 

 أو على محرمة. 
 سم.

 أو عقد أحد نكاحا.
 لمحرم على محرمة.

 على محرمة.أو 
 ل، عندنا لمحرم على محرمة.

 ن.ال يشترط أن يكون االثنا
ا ا أو جذاما وأي الزوجين وجد بصاحبه جنونا  ،ا لمحرم أو محرمة فالنكاح فاسدأو عقد أحد نكاحا 

ا فلمن وجد ذلك ا أو كانت المرأة رتقاء أو قرناء أو عفالء أو فتقاء أو الرجل مجبوبا أو برصا 
ن كان بعده واد   ،النكاحمنهما بصاحبه الخيار في فسخ  ذا ف سخ قبل المسيس فال مهر وا  عى وا 

ف كان له أن يفسخ النكاح وعليه المهر يرجع به على من غر ه ول سكنى لها أنه ما عِلَم وحلَ 
ذا عتقت األمة  ،ول نفقة ألن السكنى والنفقة إنما تجب لمرأة زوجها له عليها الرجعة وا 

النكاح فإن أ عتق قبل أن تختار أو وطئها بطل خيارها  وزوجها عبد فلها الخيار في فسخ
ولو كانت لنفسين فأعتق أحدهما فال خيار لها إذا كان  ،علمت أن لها الخيار أو لم تعلم

ن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيدالمعِتق معسرا  فإن اختارت الفسخ  ،ا وا 
ن اختارته بع  د وهللا أعلم.د الدخول فالمهر للسي ِ قبل الدخول فال مهر لها وا 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
 أجمعين، أما بعد:
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وغير ذلك نكاح أهل الشرك ابتداء ال  "باب نكاح أهل الشرك" :-رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف
 ژة لمسلم وال يحل أن يتزوج المشرك مسلمة بنص الكتاب والسنة شك أنه محرم فال تحل المشرك

هذا في ا لمسلمة وال تصلح زوجة لمسلم فالمشرك ال يصلح زوج    ٢٢١البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ
نساؤهم حلٌّ لكم والمحصنات من أهل  ،وأهل الكتاب نساؤهم حلٌّ للمسلمين بنص القرآن ،االبتداء

 ڄ ژالكتاب وأهل العلم يبحثون مسألة أهل الكتاب ودخولهم في عموم أهل الشرك هل يتناول 

نساء أهل الكتاب بعموم اآلية أو ال؟ فإذا قلنا أن أهل   ٢٢١البقرة:  ژ ڃڃ ڄ ڄ ڄ
الكتاب مشركون دخل نساؤهم في هذه اآلية والمخصص موجود ودخولهم في العموم يخرج 

ذا قلنا أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين هذا الكالم ال يعني أنهم  ،الكتابيات بالنص الخاص بهن وا 
فار باإلجماع حتى قال أهل العلم من شك في لهم نصيب من رحمة هللا في اآلخرة بل هم ك

ا ال يعني أن هذا يقتضي التساهل في حكمهم وأنهم قد تتناولهم الرحمة ال، كفرهم كفر إجماع  
روج له اآلن من بعض الصحفيين وأشباههم من دعاة التقارب بين األديان على ما ا لما ي  خالف  

فإذا  ؟حية هل يقال مشركون أو فيهم شركلكن من الناحية االصطال ،يزعمون هم كفار باإلجماع
ص موجود اقلن ذا قلنا هم كفار وليسوا بمشركين  ،هم مشركون نحتاج إلى التخصيص والمخص ِّ وا 

على ما بين الكفر والشرك من التداخل الوجهي قلنا ال نحتاج إلى مخصص وعلى كل حال 
 الخالف شبه لفظي هنا.

 طالب: ............

 هو؟ ما
 ............طالب: 

 .٢٢١البقرة:  ژ ڄ ڄ ڄ ژمن لفظ المشركين  لكنال، 
 طالب: ............

، لكن هل الكتابي نقول ا غير الكتابيهو من األصل غير الكتابي مشرك داخل في النص قطع  
نما فيهم  ،هذه مسألة بحثها أهل العلم ومعروفة ؟هم كفار وابن رجب رجح أنهم غير مشركين وا 

وعلى كل حال الخالف شبه لفظي يعني إذا قلنا أنهم ليسوا بمشركين هم  ،شرك في شرح البخاري 
ذا قلنا هم مشركون نحتاج إلى  ،يفيدهم شيء الكفار باالتفاق خالدون مخلدون في النار  وا 

ص موجود. ص والمخص ِّ  مخص ِّ
 طالب: ............

 .ال إله إال هللا نأم يشهدون يعني ه
 طالب: ............

 مكفرة حكمهم حكم الكفار. ابدع المبتدعة 
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 طالب: ............

 ال ما يجوز إذا ثبتت البدعة المكفرة المخرجة عن الملة صار حكمهم حكم الكفار.
 طالب: ............

 .فارواج منهم يعاملون معاملة الكال ال، ال يجوز تزويجهم وال الز 
 طالب: ............

 مثل ما قلت بينهما تداخل وبينهما افتراق.
 ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ژألنه يرد علينا قوله تعالى طالب: 

 على قول من قال إن أهل الكتاب ليسوا بمشركين هل يجوز أن يدخلوا الحرم؟   ٢٨التوبة:  ژ
على كل حال هم  ،الكتابيعني في غير هذه اآلية يعني جميع النصوص يعامل فيها أهل 

 وعبدوا المسيح وعبدوا غير هللا فهم مشركون. االقول الراجح أنهم مشركون عبدوا عزير  ،مشركون 
 طالب: ............

 نفسه.
 طالب: ............

أهل العلم لهذه  بعضاإلثارة من قَِّبل فيه إشكال لكن  وليسوجود على كل حال المخصص م
ال الخالف شبه لفظي المسألة تجعلنا نتطرق إلي  نحتاج إليه. الها وا 

 طالب: ............

يتناولهم ألنهم يزاولون اآلن من الشرك والكفر والتحريف والتبديل وعبادة المسيح ما كانوا يزاولونه 
 في وقت التنزيل.

 طالب: ............

 مسألة المخاطر.
 طالب: ............

 ؟كيف
 طالب: ............

تترتب اآلثار على كتابهم  ،ى الجزيةهم أهل كتاب؟ الكتاب متى يثبت حكمه؟ إذا أد  لكن الكالم 
 لهم حكم. ليسالجزية  لم يؤدوا إذاإذا أدوا الجزية وهم صاغرون أقررناهم وأكلنا ذبائحهم 

 طالب: ............

ص بأنهم كتبهم محرفة وجاء الن -عليه الصالة والسالم-وقت التنزيل على النبي  ،كتبهم محرفة
 .٣٠التوبة:  ژ ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ژحرفوا وبدلوا وقالوا 
 طالب: ............
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به وينتسب إليه على كل حال حتى الزواج من  امادام متمسك ،إذا تخلى عن دينه ما له حكم
نما  ن جاءت إباحته حصل فيه شيء من الخالف بين الصحابة ال ألصل المسألة وا  الكتابيات وا 

اآلن الفاسقة المسلمة التي ي خشى على الولد منها والنشء منها هذه  اآلثار، لما يترتب عليها من
فكيف إذا كانت كافرة تعبد غير  «بذات الدين فاظفر»المسلم مأمور باجتنابها يبحث عن غيرها 

كتابية تعبد المسيح تعبد الصليب تعبد كذا ألن أصل المسألة ال يناَزع فيه  ؟-جل وعال -هللا
ذا كانت النصوص تحر ِّم البقاء بين أظهر الكفار بيت مسلم األب  ،قطعي لكن ما يترتب عليها وا 

لكن بقاؤهم بين الكفار من غير ما استثني من واألم واألوالد كلهم مسلمون ويؤدون شعائرهم 
 العاجزين من المستضعفين ال يجوز بقاؤهم.
 وقدددددددد بدددددددرل المعصدددددددوم مدددددددن كدددددددل مسدددددددلم

 
 يقدددددددددديم بدددددددددددار الحددددددددددرب غيددددددددددر مصددددددددددارم 

قياده وقياد أوالده ونساؤه لهؤالء الكفار يربونهم ويعلمونهم وكذا د الكفار ويسلم يجلس في بال ال 
أصل الحكم ال نقاش فيه لكن  ؟!من يأمن؟ فكيف إذا كانت الكافرة في بيته ومؤتمنة على أوالده

يبقى أن اآلثار المترتبة عليه ال شك أنها تحسس منها بعض الصحابة وناقش في المسألة ونهى 
بالكتابيات فكيف بزماننا هذا؟ الذي العداوة فيه ظاهرة والسيف مشهورة ا عن الزواج بعضهم بعض  

 بين المسلمين وأهل الكتاب.
 طالب: ............

 ألنهم إذا أدوا الجزية صار حكمه حكم المحاربين بصدد أن يقاَتلوا.
 طالب: ............

ه وأن يذل الشرك وأهل أن ينصر دينه ويعلي كلمت -جل وعال -الغربة مستحكِّمة لكن نسأل هللا
 الشرك.

ا كالشغار والمتعة وغيرها والتحليل يعني باب مسائل تدخل تبع   "باب نكاح أهل الشرك وغير ذلك"
ب عث في قوم مشركين فاستجاب له من استجاب مع -عليه الصالة والسالم-، النبي كما سيأتي

وقد  ،ستجيب الزوج فقطوقد ي ،اوقد يستجيبان مع   ،زوجته وقد تستجيب الزوجة دون الزوج
ا ننظر في العقد وأنه ال بد من توافر  تستجيب الزوجة فتسلم فما الحكم؟ هل نقول إذا أسلما مع 

هذا ال ينظر إليه وهذا محل  ؟الشروط الشرعية في ذلك العقد هل هو صحيح أو غير صحيح
لكن إذا  ،عقودهم وقد أسلم فئام من الناس وأبقوا على عقودهم ما جددت ،اتفاق بين أهل العلم

ذا أسلم " -رحمه هللا -قال ،أسلم الزوج قبل الزوجة أو الزوجة قبل الزوج هو محل البحث وا 
 أواآلن الفرق بين المرأة الوثنية والكتابية ظاهر  "وقد تزوج بأربع وثنيات"يخرج الكتابي  "الوثني
 بين الرجل الزوج الوثني والكتابي؟!بظاهر؟ لكن  ليس

 ............طالب: 
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أو  اقلنا أن المرأة تختلف من كتابية أو مشركة وثنية لكن الرجل يختلف حكمه إذا كان كتابي
ذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات من جنسه  :قال ،بينهم خالف يوجد هيظهر أن ال ؟اوثني وا 

 على ديانته.
 طالب: ............

 ؟ كيف
 طالب: ............

 ز.تجو   اهفيالعبارة ال، 
ذا أسلم الوثني وقد تزوج بأربع وثنيات ولم يدخل بهن" اآلن نسمع من الوثنيين من تحته مائة  "وا 

امرأة في أفريقيا وأبرزوهم للناس في وسائل اإلعالم هو وزوجاته أكثر من مائة وأوالده أكثر 
الدخول يعني هذا قبل  "بن  منه"جيوش هذا لو أسلم وقد تزوج بأربع وثنيات لم يدخل بهن 
صغرى؟ صغرى باعتبار أنه لو  أوانفصلن منه بينونة ال يملك الرجعة إال بعقد فهي بينونة كبرى 

 "وكان لكل واحدة منهن نصف ما سمى لها إن كان حالل"أسلم وأسلمن جاز له أن يتزوج بهن 
والفرقة أيضا كانت  ،ى لها ألن الفرقة حصلت قبل الدخولكان لكل واحدة منهن نصف ما سم  

وكان لكل واحدة "ألن الفرقة كانت من قَِّبله  ؛من قَِّبله لو كان بعد الدخول ثبت المسمى كامال  
ن كان حرام   "ى لها إن كان حاللا منهن نصف ما سم   خنزير تزوجها على كذا مقدار  أوا خمر وا 

ا ك مما هو محرَّم شرع  ثالثة من الخنازير أو غير ذلأو رأسين أو من الخمر أو على عدد رأس 
ا" هم قبل إسالمهم تستوفي منه ما سمى لها  "أو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما

أو تستوفي  ان لكن بعد اإلسالم هل تستوفي خنزير ، وثنيو ألنهم ال يتدينون بدين ا؛حرام أو حالال
صف المسمى وهنا صداق مثلها ن "اأو نصف صداق مثلها إن كان ما سمى حراما "؟ ال، اخمر 

 ق لماذا ال يصير نصف قيمة المسمى؟دانصف الصَّ 
 طالب: ............

 اللو جاء واحد وأتلفه يضمن؟  ،ال يستحق قيمة لو أ تلف الحرام ليس بمال أصال   ،ألنه ليس بمال
م إذ ا نرجع إلى نصف المهر  ،الحرام غير متقوم فال يضمن نصف قيمته ،يضمن ألنه غير متقوَّ

ولو أسلمن "معي  قال في النسخة التي "انصف صداق مثلها إن كان ما سمى لها حراما أو "
سمى بالبراغيث أو أما لغة ما يوهذه لغة الجماهير  "أسلم النساء"في النسخ األخرى  "النساء قبله

 ؟نسخة األولى الطبعة القديمة ال توجد ،أكلوني البراغيث فهي ما جرى عليه في نسختنا
 ............طالب: 

 والمغني.
 طالب: ............
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ن أوردوا لها  ،هذا هو الصحيح ،أسلم على الصحيح أما لغة البراغيث لغة شاذة عند أهل العلم وا 
 بعض الشواهد.

ألن البينونة حصلت باختالف الدين  "اولو أسلم النساء قبله وقبل الدخول بن  منه أيضا "
ألن الفرقة كانت بسببهن ولهن نصف  ؛واحدة منهنعليه لألة األولى بن منه وال شيء كالمس

أما بعد الدخول  ،المسمى في الصورة األولى ألن الفرقة كانت بسببه هو وهذا كله قبل الدخول
 ،ا ول شيء عليه لواحدة منهنمنه أيضا  وقبل الدخول بن  "على ما تقدم  فيثبت المسمى كامال  

سالمهن قبل الدخول   أوقبل الدخول يحتاج إلى تصحيح  "معاا فهن زوجاتفإن كان إسالمه وا 
سالمهن "ولي وال شهود وهو قبل  ليس فيهما يحتاج؟ لو كان العقد  الدخول فإن كان إسالمه وا 

عقد بطريقته حينما كان مشركا ثم أسلم قبل الدخول ثم أسلمن معه قبل الدخول  "قبل الدخول معاا
 أويء هل يجدد العقد على مقتضى نظر الشرع في مثل هذه الصورة السيما أنه لم يحصل ش

لم  ؟دخلي لم أويستمر؟ مقتضى كالمه أنه مثل ما أسلم الصحابة ولم يستفصلوا هل دخل 
ا ما س   ،استفصال يحصل ئل من أسلم منهن قد عقد في الشرك على زوجته المشركة ثم أسلما مع 

 واحد منهم عن كيفية عقده وال جدد عقده وال شيء.
 .........طالب: ...

 ملحق بزواج الكفار.

 طالب: ............

ما سئل عنه في أول اإلسالم وال حصل فيه  حته لكن حكم زواج الكفار الذيهم يعتقدون ص
هل حصل الدخول أو لم يحصل يقولون ترك  ،استفصال هل كان العقد على كذا أو على كذا

 يشملهم. ،االستفصال في مقام االحتمال ي نزَّل منزلة العموم في المقال
 طالب: ............

ما يقال في أثناء العدة لو  ،وهذه المسألة قبل الدخول فال عدة ،مدة ال توجدالفارق يسير يعني 
أن ينطقوا بالشهادتين في  امتصور  ليسكانت لو  المعية هذه .عدة هناككان لكان بعد الدخول 

فهن زوجات فإن كان دخل بهن ثم أسلم فمن لم تسلم "وقت واحد لكن الفارق يسير يغتفر 
يعني تنظر حتى تنتهي العدة فإن  "منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه منذ اختلف الدينان

الدينين واألثر في ذلك على  انتهت العدة قبل أن تسلم حرمت عليه وت حسب الفرقة من اختالف
 -عليه الصالة والسالم-النفقة وسيأتي ما لو أسلمت ولم يسلم هو كما في قصة زينب بنت النبي 

أسلم بعد انقضاء المدة بزمن طويل بسنين سيأتي الكالم في الحديث إن شاء  ،وفيها خالف طويل
نذ اختلف الدينان ولو نكح سلم منهن قبل انقضاء عدتها حرمت عليه مفمن لم ت  "هللا تعالى 

ولو نكح المشرك أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود  ،أكثر من أربع في عقد واحد
ما  يصير النكاح باطل؟ أوال اختر أربع يق ،اطيب لو نكح المسلم في عقد واحد خمس "متفرقة
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ا ثم فارق سائرهن لكن لو عقد المشرك على عشر ثم أسلم يقال له اختر أربع   ،انعقد النكاح أصال
 كما تقدم في حديث غيالن الثقفي.

 طالب: ............

 ين؟ أ
 طالب: ............

له ولو نكح أكثر من أربع في عقد "األوالد إذا كن أتين بأوالد فهم أوالد شبهة ما فيه شيء تبعه 
ا يمسك ع  لو تباينت عقودهن فهو بالخيار يمسك النصاب المقرر شر  "واحد أو في عقود متفرقة

سبق أن ذكرنا قصته وفيها  مثل الذيولو فارق األولى  ،ا ويفارق القدر الزائد على ذلكأربع  
ضعف قال فنظرت إلى عتود عندي منذ ستين سنة ففارقتها لكن الحديث ضعيف أو في عقود 

تها قبل عدتها أمسك ثم أسلمت كل واحدة منهن في عد   ،متفرقة ثم أصابهن دخل بهن ثم أسلم
ا منهن يعني هل لك واحدة منهن عدة مستقلةأرب رقة حصلت منذ أسلم أو عدتهن واحدة ألن الف   ؟ع 

 مختلفة؟ أوعدتهن واحدة 
 طالب: ............

َدد منهن الحامل عدتها بوضع الحمل ولو بلحظة ومنهن من ليست  ،نعم تختلف باختالف العِّ
 بحامل ذات أقراء أو آيسة أو صغيرة إلى غير ذلك من أنواع العدد.

 طالب: ............

 هي؟ ما
 طالب: ............

 إذا انتهت عدتها بانت خالص انتهت.
 طالب: ............

؟   منهن 
 طالب: ............

 من أسلمت فهي زوجة.
 طالب: ............

 عدتهن. يعني كلهن أسلمن في
 طالب: ............

 ال، إطالقهم ما يفر ِّق مادام في العدة ولو في آخر لحظة أسلمت يختار.
 طالب: ............

ولو نكح أكثر من أربع في عقد واحد أو في عقود متفرقة ثم أصابهن ثم أسلم "أمسك  انظر،
يعني القدر الزائد  "ا منهن وفارق ما سواهنثم أسلمت كل واحدة منهن في عدتها أمسك أربعا 
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 "سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو أخراهن "الخامسة أو السادسة إلى آخره 
ولو أسلم "يعني الباقي القدر الزائد ترك الخيار له  «ا وفارق سائرهنأمسك أربع  »ألنه في الحديث 

 ڭڭ ڭ ۓ  ۓ    ے ے ھ ھ ژتقدم أنه ال يجوز الجمع بين األختين  "وتحته أختان

هل يشترط أن تكون األولى أو الثانية  "اختار منهما واحدة ولو أسلم وتحته أختان"  ٢٣النساء:  ژ
 أو مثل ما تقدم؟ 

 تفضل.
 المؤذن يؤذن.

 طالب: ............

 ؟ماذا
 طالب: ............

 يسرح ثالثاسبعا  صرن 
 طالب: ............

الست طيب السابعة أرجأها حتى ؤالء بين ه يختارو يقول عنده سبع نسوة أسلم ست أسلم ست 
 تسلم.

 طالب: ............

 على كالمك. وينتظر هذه هللا يهديها
 طالب: ............

 قبيل الوالدة قبيل خروج العدة.
 طالب: ............

 أو ينتظر في الجميع السبع إلى آخر لحظة.
 طالب: ............

 انتهت عدتها انتهت لكن أسلمت. التي ال ال،
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

ال أخذت واحد هذهأنتظر لن أختار إال ثالثا و لكن يقول أنا  اهو إذا اختار أربع من  ةإن أسلمت وا 
 االحتياطي.

 طالب: ............

 .«ااختر أربع  »النص  ،ااختر أربع  
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 طالب: ............

 األربع.ذه ا قد تكون واحد من هاختر أربع   هو قيل له
 طالب: ............

 هو نكح في حال يصح فيه النكاح قبل أن يسلم.
 طالب: ............

 حتى تنتظر عدة صاحبتها.
 طالب: ............

ا.تسعة أشهر أحيان   ليس  ا على كالم الفقهاء يطول جدًّ
 طالب: ............

 العدة عدة الحامل قد تطول تصل إلى آخر شيء كم سنة؟ا تطول أي نعم أحيان  
 أربع سنين: طالب

يقوله الفقهاء إذا  ن الشواذ من بني عجالن وغيره الذي يقولون أربع سنين لكن الذيال، دعونا م
 ارتفعت عدتها وال يعرف السبب تنتظر سنة تعتد باألشهر باألقراء وبالحمل.

 طالب: ............

 لخلع ما لم يصرح بالطالق.أظن حكمها حكم ا
 طالب: ............

النصرانيات نعوذ باهلل من ذه من ه أريدقال أنا  ،نعم، يعني هن سبع تنصر ثالث وأسلم أربع
 الثالثؤالء ه أريديعني لو قال ذلك لو افترضنا أنه قال أنا  ،االخذالن لكن له ذلك حكم  

 االختيار.آخذ واحدة مسلمة مادام له النصرانيات و 
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 ينتظرونه الجميع.
 طالب: ............

 في هذه المدة المتاحة. اهو له االختيار اختار أربع
 طالب: ............

هي المسألة متروكة إلى نهاية عدتها إذا أسلمت في هذه المدة فهي داخلة في االختيار إذا 
 انقطع الخيار. ،انتهى االختيارخرجت من العدة 

ولو كانتا "ألنه ال يجوز الجمع بين األختين  "ولو أسلم وتحته أختان اختار منهما واحدة"قال 
 ال يجوز الجمع بين المرأة وأمها والمرأة وبنتها. "اا وبنتا أما 
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 .ل ل يجوز باإلجماعطالب: 

 "فأسلم وأسلمتا معا قبل الدخول" متفق عليه ومنصوص عليه في آية النساء محرم على التأبيد
فإن أسلم وأسلمتا "يعني في مسألة األختين يختار واحدة وينتهي في مسألة األم مع بنتها قال 

أما نكاح البنت باقي ألنه يشترط في فساده الدخول باألم  "ا قبل الدخول فسد نكاح األممعا 
 ڳ ڳ ڳ ژبخالف نكاح األم على البنت فإنه ال يشترط فيه الدخول على البنت 

ا بهذا القيد وهذا تقدم فسد نكاح األم تلقائي    ٢٣النساء:  ژ ں ڱ ڱ    ڱ ڱ ڳ
ن كان دخل باألم"ألنه ال يشترط دخول البنت  األم لعدم االشتراط  "نكاحهما فسد"بهذا القيد  "وا 

والبنت إنما فسد نكاحها لما  ،اشتراط الدخول بالبنت، األم يفسد نكاحها لعدم والبنت للدخول باألم
يعني تقدم أن الحر نصابه من النساء أربع الحرائر  "ولو أسلم عبد وتحته زوجتان"دخل بأمها 

 ونصاب العبد على النصف اثنتان.
 طالب: ............

 لخالة والعمة أسلم وتحته خالة وعمة.ا
 طالب: ............

 وش هو؟
 طالب: ............

مثل األخوات مثل األخرى تحرم بالدخول وغير الدخول بالعقد تحرم ولو أسلم عبد وتحته 
 زوجتان.

 طالب: ............

 مثل األخوات.
 طالب: ............

ولو " كما لو أسلم الحر عن أربع "العدة فهما زوجتاهوتحته زوجتان فقد دخل بهما فأسلمتا في "
قيل له  "اختار منهن اثنتين"أسلم عبد وتحته ثالث كما لو أسلم حر وتحته خمس  "كن أكثر

اختر اثنتين أنت نصابك اثنتين اختر اثنتين وفارق واحدة لو كان تحته عشر قلنا له اختر ثنتين 
ذا تزوجها وه" :قال ،وفارق ثمان وهكذا  "ما كتابيان فأسلم قبل الدخول أو بعده فهي زوجتهوا 

فاالستدامة من باب  ابتداء  ا االستدامة يصح نكاح الكتابية ألنه يصح نكاح الكتابية ابتداء وأيض  
 أولى.

 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............
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 كيف؟ ما دامت واحدة
 طالب: ............

ذا تزوجها وهما كتابيان " مثل ما قلنا أن المسلم له أن  "فأسلم قبل الدخول أو بعده فهو زوجتهوا 
ن كانت هي المسلمة"يتزوج كتابية  ن كانت هي المسلمَة أ "وا   ين اسم كان؟ وا 

 .ضمير مستترطالب: 

ن كانت هي المسلمَة قبله "نعم، ضمير مستتر وهي ضمير فصل ال محل له من اإلعراب  وا 
نفسخ النكاح ألنه ال يجوز للمسلمة أن تتزوج أو تستمر مع غير ا "وقبل الدخول انفسخ النكاح

انفسخ النكاح ألنه ال يجوز للكتابي أن يتزوج مسلمة وال يستديم نكاحها  ،االمسلم ولو كان كتابي  
ى لها وهما كافران فقبضته قبضت وال مهر لها ألن الفرقة جاءت بسببها ومن قَِّبلِّها وما سم  

 ا كافران فقبضته ثم أسلمت في النسخة األخرى أسلما.وانتهى وما سمى لها وهم
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

مي من اللي بيسميه؟ ما فيه فرق.  س 
 طالب: ............

م ِّي  أوفرق بينه هو سمى  ال مي لها وهما كافران فقَ "س  ويستوي في  "ضتهبَ وما سمى لها أو س 
أو رأس أو  سمى لها كذا لتر أو عبوة خمر مثال   اا مادام مقبوضأو حرام   ذلك أن يكون حالال  

رأسين من الخنزير وقبضت قبل إسالمهما وهما كافران ال بد من تحرير العبارة في أسلمت وأسلما 
ن كان حرام   ،ألن نسخة أسلمت يعني الزوجة والنسخة األخرى أسلما فليس لها غيره ا ولو لم وا 

 ها عليه مهر مثلها أيهما أصح أسلمت أو أسلما؟ تقبضه هو حرام فل
 طالب: ............

أو نقول أسلما كالهما يعني الكالم على هل  "أسلمت ه ثملها وهما كافران فقبضتوما سمى "
 ال؟  أولالستدامة شرط لقبض المسمى 

 طالب: ............

 لو أسلمت هي لكنه مقبوض هو منتهي، ترده؟! 
 ............طالب: 

 هما الزوجان أنت عندك أسلما؟ لكن النسخة الثانية أسلمت أيهما أصح؟
 طالب: ............

 االثنين؟
 طالب: ............
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ن كان حرام    .اأو حرام المقبوض ما فيه إشكال سواء كان حالال ،افقبضته فليس لها غيره وا 
 طالب: ............

 هل نقول ترده إذا ما أسلم؟ خالص انتهى يعني اإذا كان مقبوض
 طالب: ............

ذا إذا ما أسلم هو هل تستحق عليه شيء والفرقة من قبلها هي التي أسلمت؟ أو نقول ردي ه
 يقول في المغني؟  ماذاقبضتيه؟  الذي

 طالب: ............

 ن؟االثنا
 طالب: ............

م والفرقة من قبلها سواء كان المقبوض ألنها إذا أسلمت هي وهي قد قبضت المهر وهو ما أسل
 ل المهر من جهة عينه أو حرمته.وليس البحث في حِّ  احرام أو حالال

 طالب: ............

 .نعمن أسلما االثنا
 طالب: ............

 ألنه لو أسلمت خالص من قَِّبلِّها انتهى. نعم
 طالب: ............

ألن الفرقة جاءت من قبلها هل نقول أنها تعيد أو أنه هو الذي أضاع بسبب إصراره وبقائه على 
 ؛ما ترد؟ هل ال تستحق إذا ما قبضت أوالكفر وهي أسلمت شيء استحقته في العقد هل ترد 

هي في وقت القبض مستحقة فهل ترد ما قبضت  ؟بلها لكن إذا قبضتألن الفرقة جاءت من قِّ 
أو نقول أنها ما دامت في وقت القبض مستحقة وقبضت ما  ؟جاءت بسببها ومن قبلهاألن الفرقة 

 سلم من أجل أال يضيع عليه ما دفع؟!وهو ضيع فرصة اشترط أنه م ؟استحقته
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............

 ال، هو ما دام قبضته في حال ال يرون حرمته خالص انتهى.
 المسألة لتتضح أكثر إن شاء هللا.لعلنا نقف على هذه 

أنا في بداياتي في الطلب يقول وبدأت بمتن أخصر المختصرات فهل اختياري  :هذا يسأل يقول
 موف ق؟

 .ق ألن أخصر المختصرات كتاب مختصر على اسمه وواضح سهل العبارةإن شاء هللا أنه موفَّ 
 ؟يقول وكيف أستفيد من هذا المتن
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رات الكتاب مشروح بشرح اسمه  المخدَّرات؟  ما معنى ،كشف المخدَّ
 طالب: جمع خدر أحسن هللا إليك ما تستر به النساء.

رة من ذوات الخدور ا واضح ونفيس والشرح أيض   ،جمع الواحدة من ذوات الخدور ،جمع مخدَّ
 رح الكتاب.ابن جبرين رحمة هللا عليه شا له شروح مسجلة وأظن الشيخ وأيض  

 طالب: ............

 .-إن شاء هللا-أدري وهللا، لكنه مشروح ومخدوم تستفيد منه الفوزان؟ يمكن ال
قد يسرح  ونحوهاالشاب إذا عرف المعنى وكشف مخدَّرات  ،العلماء يسمون كتب بأسماء مغرية

  ،به الذهن وينسى العلم وينسى الكتاب لكنه أسهل من حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي 
 حاشية السيوطي على البيضاوي؟ ما اسم

 طالب: ............

 اسمه؟ ما
 طالب: ............

  وشواهد األفكار رحم هللا الجميع هللا المستعان. نواهد األبكار :سماه مناسبا ليسوهللا اسمه 


